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ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

11.03.2021 року с.Красилівка №08 

Голова – Медведська Н. 

Секретар – Альмужна Н. 

Присутні 26 осіб (список додається) 
  

 Порядок денний: 

1. Про вибір підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-

макетів для учнів 8 класу на 2021/2022 навчальний рік. 

Доповідає заступник директора з НВР Кравець П.О. 

2. Про повторний вибір підручника «Математика» (у 2-х частинах) за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів для учнів 4 класу на 

2021/2022 навчальний рік. 

 Доповідає голова методичного об’єднання Забудько І.Д.  

 

І. СЛУХАЛИ: 

Кравець П.О., заступника директора з НВР, про вибір підручників за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів для учнів 8 класу на 

2021/2022 навчальний рік. Вона сказала, що відповідно до Порядку проведення 

конкурсного відбору підручників (крім електронних)  для  здобувачів  повної 

загальної  середньої  освіти  і  педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року №1002,  

зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  12 серпня  2019  року  за         

№  902/33873, на  виконання  наказу Міністерства освіти і науки України  від 24 

вересня 2020  року №  1174  «Про проведення конкурсного відбору підручників 

(крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і 

педагогічних працівників у  2020-2021 роках (8  клас)»  (із  змінами), відповідно 

до Інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами 

загальної середньої освіти підручників для 4 та 8 класів за фрагментами 

електронних версій  оригінал-макетів підручників з кожної назви та 

оформлення результатів вибору, визначених  листом  МОН України №1/9-716 

від 30.12.2020 "Щодо забезпечення виконання наказів МОН від 24 вересня 2020  

року №1184  (зі змінами) та від 24 вересня 2020  року №1174(зі змінами)», з 
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метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників новим поколінням підручників з навчальних предметів 

(інтегрованих курсів) типових освітніх програм  закладів загальної середньої 

освіти з 22 лютого по 11 березня 2021 року педагогічні працівники опорного 

закладу освіти ознайомлювалися в Електронній бібліотеці ДНУ "Інститут 

модернізації змісту освіти" у вільному доступі за посиланням lib.imzo.gov.ua у 

розділі «Конкурс підручників» з фрагментами електронних  версій оригінал-

макетів підручників 8 класу.  

Заступник директора зазначила, що із переліку підручників, розміщених в 

Електронній бібліотеці ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", учителі 

базової школи попередньо вибрали такі підручники з кожної назви за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів для опорного закладу 

освіти: 

1. «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: авт. Щупак І. Я., Черкас Б. В., Бурлака О. В., Власова Н. С., 

Галушко К. Ю., Кронгауз В. О., Піскарьова І. О., Секиринський Д. О. 

2. «Всесвітня історія  » підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Щупак І. Я., Бурлака О. В., Власова Н. С., Піскарьова І. О., 

Секиринський Д. О. 

3. «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Морзе Н.В., Барна О.В. 

Також Павлина Олександрівна наголосила, що відповідно до листа МОН 

України №1/9-103 від 25.02.2021 «Щодо вибору закладами загальної середньої 

освіти підручників для 8 класу та для 4 класу («Математика»)», з метою 

забезпечення з 2021/2022 навчального року учнів та педагогічних працівників 

новими підручниками для 8 класу з усіх навчальних предметів, Міністерство 

освіти і науки України  планує здійснити повторне видання підручників для 8 

класу, виданих у 2016 році, з яких конкурсний відбір не проводиться. 

Формування такого переліку підручників здійснюватиметься відповідно до 

пункту 12 Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів 

повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року №41 (зі 

змінами). 

Враховуючи зазначене вище, із переліку підручників, розміщених в 

Електронній бібліотеці ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", учителі 

базової школи попередньо вибрали такі підручники для 8 класу: 

1. «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Заболотній О.В., Заболотній В.В. 

2. «Українська література» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти, авт.: Авраменко О.М. 

3. «Англійська мова»  (8-й рік навчання) підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти, авт.: Карпюк О.Д. 

4. «Зарубіжна література» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти, авт.: Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В. 

5. «Мистецтво» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Кондратова Л.Г. 



6. «Алгебра» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Істер О.С. 

7. «Геометрія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Істер О.С. 

8. «Біологія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Соболь В.І. 

9. «Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. 

10. «Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, авт.: 

Григорович О.В. 

11. «Фізика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О. О. (за ред. 

Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.). 

12. «Основи здоров’я» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Бойченко Т. Є., Василашко І.П., Гурська О.К, Коваль Н. С. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити такий вибір підручників за фрагментами електронних версій їх 

оригінал-макетів для учнів 8 класу на 2021/2022 навчальний рік, а саме: 

1. «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: авт. Щупак І. Я., Черкас Б. В., Бурлака О. В., Власова Н. С., 

Галушко К. Ю., Кронгауз В. О., Піскарьова І. О., Секиринський Д. О. 

2. «Всесвітня історія  » підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Щупак І. Я., Бурлака О. В., Власова Н. С., Піскарьова І. О., 

Секиринський Д. О. 

3. «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Морзе Н.В., Барна О.В. 

2. Схвалити такий вибір підручників, з яких конкурсний відбір не 

проводиться,  з усіх навчальних предметів для учнів 8 класу на 2021/2022 

навчальний рік, а саме: 

1.  «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Заболотній О.В., Заболотній В.В. 

2. «Українська література» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти, авт.: Авраменко О.М. 

3. «Англійська мова»  (8-й рік навчання) підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти, авт.: Карпюк О.Д. 

4. «Зарубіжна література» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти, авт.: Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В. 

5. «Мистецтво» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Кондратова Л.Г.  

6. «Алгебра» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Істер О.С. 

7.  «Геометрія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Істер О.С. 

8. «Біологія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Соболь В.І. 



9. «Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. 

10. «Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, авт.: 

Григорович О.В. 

11. «Фізика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти, 

авт.: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. 

Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.). 

12. «Основи здоров’я» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти, авт.: Бойченко Т. Є., Василашко І.П., Гурська О.К, Коваль Н. С. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Забудько І.Д., голову методичного об’єднання вчителів початкових 

класів,  про повторний вибір підручника «Математика» (у 2-х частинах) за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів учнів для 4 класу на 

2021/2022 навчальний рік. Вона зазначила, що відповідно до листа МОН 

України №1/9-103 від 25.02.2021 «Щодо вибору закладами загальної середньої 

освіти підручників для 8 класу та для 4 класу («Математика»)», у зв’язку із 

збільшенням назв підручника «Математика» (у 2-х частинах) у 4 класі 

необхідно повторно здійснити вибір підручника з цього предмета  (рішення 

колегії Міністерства освіти і науки України від 16 лютого 2021 року (протокол 

№2/2-19)).  

Забудько І.Д. зазначила, що із переліку підручників, розміщених в 

Електронній бібліотеці ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" із цього 

предмета, учителі початкової школи попередньо вибрали  для опорного закладу 

освіти та філії такий підручник: «Математика» підручник для 4 класу закладів 

загальної середньої освіти  ( у 2-х частинах), авт.: Заїка А. М., Тарнавська С.С.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити такий вибір підручника з математики  за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів для учнів 4 класу ОЗО та філії на 

2021/2022 навчальний рік, а саме: «Математика» підручник для 4 класу закладів 

загальної середньої освіти  ( у 2-х частинах), авт.: Заїка А. М., Тарнавська С.С.  
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Список педагогічних працівників опорного закладу освіти,  

які були присутні на засіданні педагогічної ради 

№ 

з/п 
Прізвище, ініціали Назва посади 

1. Баранівська Надія Петрівна Учитель 2 класу 

2. 
Бецман Олена Геннадіївна 

Педагог-організатор, учитель етики, 

зарубіжної літератури 

3. Волинець Галина Володимирівна Учитель 3 класу 

4. Грузинська Ольга Олексіївна Учитель української мови та літератури 

5. Дудник Тетяна Василівна Учитель інформатики, фізики 

6 Забудько Оксана Михайлівна Соціальний педагог, учитель історії  

7. Забудько Інна Дмитрівна Учитель 4 класу 

8. Іваненко Сергій Вікторович Учитель фізичної культури, захисту 

України 

9. Ільніцька Аліна Валентинівна Учитель англійської мови 

10. Коваленко Іван Васильович Заступник директора, учитель 

трудового навчання, вихователь 

11. Коваленко Людмила Миколаївна 
Учитель хімії, вихователь 

пришкільного інтернату 

12. 
Кравець Павлина Олександрівна Заступник директора, учитель 

української мови та літератури  

13. Кравець Сергій Вікторович 
Учитель географії, природознавства, 

захисту України 

14. Кучер Олена Григорівна Вихователь ГПД 

15. Лавренюк Світлана Павлівна Учитель математики 

16. Пилипенко Олександр Сергійович Учитель мистецтва, трудового навчання 

17. Полотняк Надія Володимирівна Учитель математики 

18. Пужко Тетяна Іванівна Учитель фізичної кільтури 

19 Халупа Інна Василівна Учитель 1 класу та інформатики 

20 Чумак Оксана Федорівна Вихователь 

21 Яструб Леся Василівна Учитель біології та основ здоров’я 

 

 

Список педагогічних працівників філії опорного закладу освіти,  

які були присутні на засіданні педагогічної ради 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ініціали Назва посади 

1. Лобунець Тетяна Іванівна Вихователь  

2. Мантач Людмила Вікторівна Учитель 1-2 класів 

3. Орлівська Єва Іванівна Учитель 3 класу 

4. Погоріла Людмила Іванівна  Завідувач 

5. Шульга Олена Петрівна Вихователь 

 


